Aan de leden en ouders/verzorgers,
Zondag 16 december is het dan zover, onze derde show met de hele vereniging. Deze Wintershow zal
plaatsvinden in de Eendenkooi en zal 1 keer worden opgevoerd.
Tijdsindeling zondag 16 december 2018:
12.00 uur: Deelnemers + hulpouders aanwezig
12.30 uur: afsluiting oefenen & groepsfoto’s maken
13.00 uur: Start kaartverkoop
13.15 uur: Deelnemers in kleedkamers
13.15 uur: Zaal open
13.30 uur: Start show
+- 14.15 uur: Pauze
+- 15.30 uur: Einde show + opruimen van de zaal (leiding + C 16 t/m 19)
Schema met kleding enz.:
Aan de achterkant staat een schema. Hierop staat wat de leden aan hebben en wanneer zij optreden.
Entree:
De entreekaartjes kosten € 4, – per stuk (Deelnemers hebben geen kaartje nodig. Zij treden natuurlijk op).
De kaartjes zijn te koop vanaf maandag 3 december 2018 16:30 uur bij de bar van de eendenkooi.
Op vrijdag 7 december rond 16.30 uur kunnen er in de Hoftuyn kaartjes gekocht worden door de ouders van
de freerun uit Leiderdorp.
Op zaterdag 8 en 15 december kunnen er bij Caroline kaartjes gekocht worden door de ouders van de
ouder/kind, peuter en kleutergym.
Entree deelnemers + hulpouders:
De deelnemersingang is aan de kant van de Bernardusschool. Ouders kunnen niet met hun kinderen mee
naar binnen. Alleen hulpouders mogen tegelijk met de deelnemers mee naar binnen. Hulpouders en leiding
zorgen ervoor dat uw zoon/dochter bij zijn of haar groep terecht komt.
Belangrijke regels:
Geen sieraden om, laat deze thuis zodat je ze niet kwijt kan raken.
Er is black light, dus trek geen witte ondergoed/sokken aan. Draag zwart ondergoed.
Houd de zaal en kleedkamer netjes, zodat wij niet alle troep op hoeven te ruimen.
Houd zelf goed in de gaten wanneer je bent en houd je kleding netjes in 1 tas zodat je niks kwijt kan
raken. Als je omgekleed bent voor de dans ga je snel weer bij de rest van je groep in de zaal zitten.
In de zaal staan allemaal dure en hete lichten, dus wees voorzichtig!
De deelnemers mogen niet bij hun ouders op de tribune, zij moeten bij hun eigen groep op de
daarvoor bestemde matten zitten.
Neem voldoende eten en drinken mee, het wordt een lange dag!
Zorg dat je voldoende make-up bij je hebt, wanneer dit voor jouw groep verplicht is.
Zorg dat jouw haar goed vast zit. Neem genoeg elastieken en schuifspeldjes mee.
Wij hopen natuurlijk op veel publiek want het wordt weer een geweldige show! Wij hebben er al ontzettend
veel zin in!
-

Groetjes,
Fleur, Caroline, Loret, Rogier, Ruby, Demi, Robin, Marianne, André, Saman en Rianne.

Blok

Groepen

Kleding

1
Opening

C 16 t/m 19 Rianne

2

Turnen Marianne + Turnen 3 Loret

3

Freerun Rogier

Zwart hemdje met brede bandjes. Skibroek/
warme broek met skibril, sjaal of een muts.
Dansschoentjes.
Wit shirt met korte mouw en een donker (turn)
broekje.
Wit shirt met een zwarte broek en gymschoenen.

4

Kinderjazz Ruby/ Demi

Zwart hemdje ( spaghetti bandjes)
Zwarte drie kwart legging
Zwarte schoentjes
Zwart korte sokken
Haar in een hele hoge staart

5

Turnen 1 Loret

Zwart T-shirt met zwarte legging.

6

Plus uur Fleur

7

Kinderjazz Rianne

Turnpakje via Fleur (ouders ontvangen nog
informatie van Fleur).
Zwart hemdje brede bandjes
Kort zwart broekje of boxer.
Zwarte jazzschoentjes + beenwarmers.
Haar in lage staart aan de rechter kant.
Topje van Rianne

Pauze
(20min)
8

pauze

pauze

Turnen 2 Loret

Rood T-shirt met zwarte legging.

9

Freerun Leiderdorp 1 + Leiderdorp 2

10

C 16 t/m 19 Rianne

11

Minidance Robin

12

Turnen selectie Fleur

13

Gym Caroline ouderkind/ peuter/
kleuter
Alle groepen

Ouders ontvangen nog informatie van André en
Saman.
Zwart hemdje met brede bandjes.
Zwarte boxer (lange pijpjes).
Witte sokken zonder tekst/ print.
Haar half knotje.
Wit jurkje Rianne.
Zwart shirt
Robin verzorgd grijze sterren rokjes en strikken
voor in het haar.
Turnpakje via Fleur + eigen zwart turnbroekje
(ouders ontvangen nog informatie van Fleur)
Ouders krijgen nog informatie van Caroline.

14. Sluiting

Kleding van je optreden!

